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I. Ziņojuma politiskā nozīme

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 173. pantā teikts: „Savienība un dalībvalstis 
nodrošina vajadzīgos apstākļus Savienības rūpniecības konkurētspējai.” Eiropas Savienības 
rūpniecības nozare vienmēr ir bijusi dzinējspēks darbavietu radīšanā, izaugsmes un inovāciju 
veicināšanā visos Eiropas Savienības reģionos.

Tā kā Eiropas Savienības pirmavots ir Eiropas Ogļu un tērauda kopienas (EOTK) dibināšana 
1952. gadā, ES dalībvalstu ilgstošā un ciešā sadarbība rūpniecisko inovāciju atbalstīšanā kopš 
tā laika ir veidojusi Eiropas Savienību. Lai gan ES rūpniecības nozarē vērojams pagrimums 
pēdējo 50 gadu laikā, Eiropas rūpniecība joprojām rada aptuveni 16 % no ES IKP.

Tomēr, tā kā ir vērojams pagrimums daudzās tradicionālajās rūpniecības nozarēs, piemēram, 
ogļrūpniecībā, tēraudrūpniecībā, tekstilrūpniecībā vai mašīnrūpniecībā, kas vairāku 
desmitgažu garumā veicināja daudzu reģionu labklājību, vairākus Eiropas Savienības 
reģionus mūsdienās skārušas līdzīgas problēmas. Tāpēc daudzi Eiropas Savienības reģioni ir 
atkarīgi no Eiropas finansējuma kā atbalsta šo reģionu bijušo rūpniecības rajonu 
pārveidošanai.

II. Pētījuma jautājumi

Iniciatīvas ziņojuma mērķis ir risināt trīs galvenos pētījuma jautājumus par reģionālajām 
stratēģijām rūpniecības rajoniem.

 Kur visvairāk nepieciešams reģionālais finansējums (bijušajos) rūpniecības rajonos?
 Kādas ir pašreizējās veiksmīgās reģionālās stratēģijas strukturālo pārmaiņu sākšanai?
 Kāda nozīme šajā jomā ir ES finansējumam?

III.  Iniciatīvas ziņojuma īss satura izklāsts

Iniciatīvas ziņojumam ir četras daļas:

 A. Rūpniecības nozares un rūpniecības politikas nozīme;
 B. Ekonomisko, sociālo un ekoloģisko problēmu analīze;
 C. Eiropas publiskais finansējums saskaņā ar struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

noteikumiem;
 D. Ietekme uz Eiropas Savienības reģioniem.

A. Rūpniecības nozares un rūpniecības politikas nozīme:

- kādēļ ir svarīgi turpmāk attīstīt rūpniecības nozari Eiropā;
- rūpniecības nozares nozīme izaugsmē;
- rūpniecības politikas nozīme rūpniecības nozares uzlabošanā.
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B. Ekonomisko, sociālo un ekoloģisko problēmu analīze:

- ekonomiskās bāzes atjaunošana ekonomisko problēmu risināšanai;
- nepieciešamība apgūt jaunas sociālās iemaņas, lai cīnītos ar sociālajām problēmām;
- ekoloģisku problēmu, piemēram, piesārņojuma novēršana, lai pārvaldītu ekoloģiskās 
problēmas;
- šķēršļi ieguldījumu veikšanai bijušos rūpniecības rajonos, jo īpaši finansiāli šķēršļi.

C. Eiropas publiskais finansējums saskaņā ar struktūrfondu un Kohēzijas fonda noteikumiem:

- finansiālo iespēju analīze saskaņā ar struktūrfondu un Kohēzijas fonda noteikumiem;
- uzsvērts, ka bijušo rūpniecības rajonu pārveidošanai jābūt atkarīgai no valsts ieguldījumiem;
- labas prakses piemēri attiecībā uz Eiropas publiskā finansējuma izlietojumu.

D. Ietekme uz Eiropas Savienības reģioniem:

- saistība ar pilsētu dimensiju pilsētas atjaunošanai dažādās sfērās (tehnoloģijas, klasteri, 
enerģija, inovācijas);
- gudra specializācija kā iespējams instruments bijušu rūpniecības rajonu pārveidošanai;
- piemēri attiecībā uz pilsētu pieredzi to reģionālo un vietējo stratēģiju piemērošanā 
rūpniecības rajoniem (Mančestra, Esene, Lille, Bilbao).

IV.  Iniciatīvas ziņojuma pieeja

Referents iesaka pievērst uzmanību bijušiem rūpniecības rajoniem, ko īpaši ietekmējis 
tradicionālo rūpniecības nozaru krasais pagrimums pēdējās desmitgadēs. Lai gan referenta 
mērķis ir analizēt bijušo rūpniecības rajonu vajadzības dažādos Eiropas Savienības reģionos, 
viņa papildu nolūks ir iepazīstināt ar dažādu Eiropas Savienības reģionu situācijas analīzi, lai 
uzzinātu par labas prakses piemēriem, kuros ES finansētā rūpniecības politikas pieeja 
veicinājusi pašreizējo pārveides procesu.

Aprakstot un analizējot ekonomiskās, sociālās un ekoloģiskās problēmas Eiropas Savienībā, 
referents iepazīstinās ar idejām par to, kā šīs problēmas var pārvarēt, risinot pašreizējās bijušo 
rūpniecības rajonu problēmas, izstrādājot labi strukturētas un labi sagatavotas reģionālās 
stratēģijas. Lai gan nevar noliegt, ka katram reģionam ir sava specifika un nav vienota plāna 
reģionālai stratēģijai rūpniecības rajoniem, iniciatīvas ziņojuma mērķis ir norādīt uz visu 
bijušo rūpniecības rajonu kopīgajām iezīmēm. Tādējādi referents cenšas noskaidrot, vai tās 
var risināt ar līdzīgām politikas pieejām.

Turklāt referents izpētīs dažādos politikas instrumentus, ko reģionālā politika piedāvā bijušu 
rūpniecības rajonu problēmu risināšanai. Iniciatīvas ziņojumā mēģināts noskaidrot, kāda ir 
Eiropas publiskā finansējuma nozīme minētajos piemēros un iespējamos turpmākos centienos 
pārveidot bijušus rūpniecības rajonus.

Visbeidzot referents plāno ar piemēriem par tādām pilsētām kā Mančestra, Esene, Lille un 
Bilbao, kurām ir sens rūpnieciskais mantojums, parādīt, kā ar ES finansējumu var risināt 
strukturālas pārmaiņas rūpniecības rajonos un ko var secināt no šiem piemēriem.


